






































































































Brazilian Cook

Excelent brazilian cook book with easy preparation and good taste. It´s a very
important rare book because shows the recipes and a lot of historic and geographic
information about the brazilian cook. 

Viva BRAZIL!

Thanks !

Mathgond
sodabilly@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cozinha Brasileira

Excelente livro de receitas brasileiras de fácil preparo e de ótimo sabor. É um
material raro e de suma importância pois trás consigo, além das receitas,varios
dados historicos e geográficos da culinária brasileira. 

E viva o BRASIL!!

valeu !

Mathgond
sodabilly@hotmail.com



Some words...

Remember, everything in our lives can be shared (except your wife and your car
ehehehehehehe)...and today we have a lot of information on world...and we have a
short time life to learn all theses things in my opinion. So, shared your knowledge,
your music, your books, your ideias, your impressions, your love, your power,
your hope. I believe that we can do a “world of shared-knowledge” together.
Don´t worry about the rights of books companies, big record companies, big pay-
software companies, etc. They have a lot of money already. Remember, in the
other side of river there´s a lot of people like you and me that don´t have a access
to all information. So shared. You will be helping to create a world more just and
more intelligent too.

Algumas palavras...

Lembre-se, tudo em nossas vidas pode ser compartilhado (exceto sua esposa e seu
carro eheheheheh)...e hoje nós temos muita informação circulando no mundo...e
nós temos um pequeno tempo de vida para aprender tudo isso na minha opinião.
Então, comparilhe seu conhecimento, sua musica, seus livros, suas idéias, suas
impressões, seu amor, sua força, sua esperança. Eu acredito que nós podemos
junto fazer um “mundo do conhecimento compartilhado”. Não se preocupe com os
direitos legais das grandes editoras, grandes gravadoras, empresas de software
pago, etc. Eles já tem muito dinheiro. Lembre-se, do outro lado do rio tem muita
gente como você e eu que não tem acesso a toda essa informação. Então
compartilhe. Você estará ajudando a criar um mundo mais justo e mais inteligente
também.

MathGond
sodabilly@hotmail.com




